
Nieuwsbrief Nijkleaster (i.s.m. de gemeente Westerwert) 
 

HERFST 2020 
 
Bêste mensen verbonden met Nijkleaster, 
 
Wij sturen jullie een nieuwsbrief met het programma voor deze herfst. 
Sommige mensen vinden de dubbele brieven wat verwarrend. Er zijn namelijk 
twee soorten nieuwsbrieven: de nieuwsbrief van Nijkleaster en de nijsbrief 
van de gemeente Westerwert. In de laatste staan meer (Friestalige) 
berichten die specifiek met de gemeente Westerwert te maken hebben. Maar 
een groot deel van de twee brieven is identiek. Om helemaal bij te blijven 
kun je je inschrijven voor beide nieuwsbrieven. Dat kan via Adrie kaspers: 
a3kaspers@gmail.com 
 

Vrijheid 
 
In de afgelopen weken stond deze uitspraak van Ilja Leonard Pfeijffer 
(citaat uit Zomergasten 2020) op de Psalmborden in de kerk van Jorwert.  
 

 
 
Tijdens de kleasterochtend van woensdag 9 september ging de bezinning over 
‘vrijheid’, ook naar aanleiding van een gedicht van dezelfde schrijver (hij 
schreef dit al aan het begin van de corona-crisis) 
 
Pandemie 
 
Als angst het bangst is als je voor een ander vreest 
en doodsbenauwd om iemand bent van wie je houdt, 
dan ben ik van mijn leven nooit zo bang geweest. 
 
Als eenzaamheid is dat je angstig afstand houdt 
van dierbaren, omdat je voor hun leven vreest, 
dan heb ik mij nog nooit als zo alleen beschouwd. 
 
Wie voor zijn eigen vrijheid vecht, die sneuvelt morgen. 
Wie zich redden wil, moet voor ieder ander zorgen. 

mailto:a3kaspers@gmail.com


Programma (voor de herfst) 
 
Dit is het programma voor de herfst. Dit najaar geen zaterdagen en geen 
jaardag in oktober. Wél een vaste regelmaat op woensdag, vrijdagavond en 
zondagmorgen. Je vindt alles in het programmaboekje en op de foto’s 
hieronder. 
 
https://nijkleaster.frl/programma-najaar-2020/  
 
Woensdagochtend: kleasterochtend (09.30-12.30) 
Vrijdagavond: Ferbining op Freed (19.30 – 20.30)  
Zondagochtend: vieringen met de gemeente Westerwert 
 
Eerste Ferbining op Freed: Stilte-meditatie op vrijdag 18 september. 
 
Een moment van stilte, bezinning en verbinding aan het einde van het week 
en het begin van het weekend. In de kerkzaal wordt elke vrijdagavond van 
19.30-20.30 uur afwisselend stilte-meditatie en lectio divina aangeboden. 
We beginnen met eenvoudige lichaamsoefeningen. Daarna volgt de stilte-
meditatie. De andere week lezen we een oude of nieuwe tekst op een 
verstilde manier (lectio divina) Dat kan een stukje uit de bijbel zijn, een 
gedicht, de tekst van een lied..." 
 

 

https://nijkleaster.frl/programma-najaar-2020/


 
 
 
Procedure Westerhûs 
 
Het bestuur van Nijkleaster is al jaren bezig om de locatie van de 
boerderij Westerhûs te ontwikkelen tot een locatie voor het ‘nieuwe 
klooster’ van Nijkleaster. Die procedure gaat gestaag verder en nadert een  
ontknoping die moet uitmonden in de start van de bouw. In de afgelopen 
jaren zijn veel onderzoeken gedaan en procedures doorlopen in verband met 
de bijzonder status van Westerhûs. Het pand is monumentaal, de ondergrond 
is archeologisch monumentaal en bijna alle land om Westerhûs heen is 
bestemd voor natuurbeheer. De geschiedenis en de natuur zijn op deze plek 
overweldigend. Dat is lastig voor de ontwikkeling van het project, maar 
geweldig voor onze kloostervestiging. Hoewel er nog een aantal knopen 
ontward moeten worden, wachten we op de positieve beslissing van de 
gemeenteraad van Leeuwarden wat betreft het bestemmingsplan. Onze 
architect, landschapsarchitect en diverse technici zijn al een paar jaar 
bezig met het ontwikkelen van een duurzaam en een in het landschap passend 
plan. Intussen zijn we ook bezig met het proces van aanbesteding met 
bouwbedrijven. We hopen dat 2021 het jaar wordt van restaureren en bouwen 
en 2022 het jaar van ingebruikname. 
 



De fondsenwerving heeft zich in de afgelopen jaren in fasen ontwikkeld. 
Eerst heeft Nijkleaster zich gericht op kerkelijke gemeenten, daarna op 
fondsen en overheden en tenslotte op individuele sponsoren. De eerste twee 
fasen hebben geleid tot de beslissing om gefaseerd te kunnen bouwen, 
namelijk het restaureren van de boerderij (inclusief de aanleg van een 
aantal hoofdfuncties zoals kantoor, huiskamer, keuken en eetzaal) en het 
bouwen van de helft van de wooneenheden en gastenkamers. Met de 
fondsenwerving gericht op individuele mensen waren we begonnen, net voor de 
coronacrisis. Het kwam net een beetje op stoom (meer dan €20.000) maar toen 
kwam er een einde aan alles, ook direct aan de fondsenwerving. We hopen dit 
later weer op te pakken, maar de webwinkel met mogelijkheden om te schenken 
aan Westerhûs (vooral duurzaamheid en inrichting) is beslist nog open: 
https://nijkleaster.frl/actiewesterhus/  
 

Popma 100 
 
Nijkleaster is op zoek naar werk van de Leeuwarder kunstenaar Jentsje 
Popma. Op 30 september 1921 werd Jentsje Popma geboren en volgend jaar zal 
het dus 100 jaar geleden zijn dat hij werd geboren. In 2015 schonk Popma 
zijn atelier en al zijn nog in bezit zijnde werk aan de Stifting 
Nijkleaster om het project van een klooster in de buurt van Jorwert mede 
mogelijk te maken. Uit erkentelijkheid voor dat bijzondere gebaar en uit 
waardering voor het prachtige werk dat hij heeft gemaakt, willen we in 2021 
een overzichtstentoonstelling van zijn werk in de Grote Kerk van Leeuwarden 
organiseren en een boek over zijn leven en werk publiceren. We hopen van 
harte dat hij dat zelf nog kan meemaken. 
 
In verband met de tentoonstelling en het boek is Nijkleaster nu op zoek 
naar zoveel mogelijk werk van Popma. Want Popma heeft heel veel gemaakt. 
Gebrandschilderde ramen in scholen, gemeentehuizen, kerken en dergelijke; 
beeldhouwwerk in de publieke ruimte, zoals de beelden van Piet Paaltjes en 
Anne Vondeling in Leeuwarden; en verder tekeningen en schilderijen. En wie 
weet nog veel meer. Nijkleaster ontvangt graag informatie over het werk dat 
u kent of in bezit heeft. Indien mogelijk met een foto van het werk dat u 
kent of in uw bezit is, een beschrijving van de plaats en achtergronden en 
wat u ons nog meer kunt en wilt vertellen. Ook zijn we al blij als u ons op 
het spoor zet van werk van zijn hand. Alle informatie kan naar bestuurslid 
Jan Henk Hamoen te Joure, mailadres: jhhamoen@gmail.com.  

 
Nieuw baan Gerko Last 
 
Vanaf de oprichting tot pioniersplek in 2012 is Gerko Last betrokken 
geweest bij Nijkleaster. Hij was onze fondsenwerver en PR-man. Wij zijn hem 
dankbaar voor zijn werk en flexibele inzet, maar zeker ook voor wie hij als 
mens was. Zijn (geestelijke) wijsheid was belangrijk voor het bestuur en de 
kleasteried. We zullen Gerko bijzonder missen, maar gunnen hem zijn nieuwe 
baan bij Het Drentse Landschap van harte! Intussen is het bestuur begonnen 
met het nadenken over opvolging: ‘Wat heeft Nijkleaster nodig in deze fase 
van haar ontwikkeling?’ Wij hopen daar binnenkort meer over te kunnen 
vertellen. 
 

 

https://nijkleaster.frl/actiewesterhus/


Samenwerking Nijkleaster en Westerwert 
 
Sinds 2012 is Nijkleaster nauw verbonden met de locale kerkelijke gemeente 
Westerwert in de dorpen Jellum-Bears, Jorwert en Weidum. Nu Nijkleaster een 
blijvend fenomeen is geworden, vraagt de landelijke Protestantse Kerk of 
Nijkleaster een seculiere stichting blijft, of toch ook een plek zoekt 
binnen de kerkelijke structuur. De landelijke kerk probeert via het 
programma ‘Mozaïek van kerkplekken’ ruimte te creëeren voor nieuwe vormen 
van kerk-zijn. In het komende seizoen gaan Nijkleaster en Westerwert, samen 
met de landelijke en provinciale kerk, onderzoeken op welke manier de 
samenwerking vorm krijgt en of een fusie tot één ‘kloostergemeente’ tot de 
mogelijkheden behoort. 

 
 
Mei in hertlike groetnis, 
út namme fan it hiele team fan Nijkleaster, 
 

 

Hinne Wagenaar 
(predikant Westerwert en Nijkleaster) 

 


